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Estratégia de investigação

Estratégia na definição dos
objetivos de investigação
1. Privilegiar investigação aplicada

2. Incluir ações em todas as fases do ciclo de gestão do fogo
(prevenção, supressão, pós-fogo)
3. Criar as bases para suprimir lacunas de conhecimento
4. Fomentar ações de planeamento e gestão baseadas em evidências

Identificar e suprimir
lacunas de conhecimento
Caracterizar a
distribuição espacial
dos combustíveis:
1) Composição
2) Estrutura
3) Biomassa

Canopy Cover (CC)

Tree Canopy Height (TCH)

Godinho et al., (in prep)
SENTINEL-2
SENTINEL-1
PALSAR-2
GEDI

Above Ground Biomass (AGB)

Identificar e suprimir
lacunas de conhecimento
Testar o efeito dos
combustíveis na
dimensão dos fogos:
1) Composição
2) Estrutura
3) Biomassa

SENTINEL-2
SENTINEL-1
PALSAR-2
GEDI

Identificar e suprimir
lacunas de conhecimento
Na pirometeorologia:
1) Simulação de descargas
elétricas por raios
2) Avaliar a qualidade das
previsões de descargas
elétricas do ECMWF
3) Analisar configurações
sinópticas associadas a
grandes incêndios
4) Exploração de modelos
atmosféricos acoplados a
modelos de propagação
do fogo

Na severidade do fogo:
1) Inicialmente considerámos apenas
determinar os indicadores espectrais
“clássicos” (dNBR e RdNBR).
2) Acrescentámos dois outros aos iniciais: BAI2
e RBR.
3) Relativamente ao RBR, incluímos uma
inovação no “offset”.
4) Estamos a considerar incluir variações
temporais com indicadores derivados de
informação Radar (variações de biomassa
como medida absoluta da severidade, mas
também do custo-benefício de ações de
gestão de combustíveis)

instrumento fundamental para uma das
necessárias mudança de paradigma

Set the need for a paradigm shift
policy effectiveness should not be primarily measured as a
function of area burned (as it usually is), but rather as a
function of avoided socio-ecological damage and loss

Fomentar estratégias de
planeamento e gestão
baseadas em evidências

one size doesn’t fit all
Para diferentes regimes de
diferentes soluções de gestão:

fogo,

1. Distribuição espacial otimizada de faixas e
mosaicos de parcelas de gestão de
combustível
2. Definição de técnicas de gestão de
combustíveis adaptados a cada contexto
3. Análise custo-benefício da aplicação de
diferentes técnicas de gestão de
combustível
4. Viabilidade
técnico-económica
da
valorização energética da biomassa
resultante da redução de carga de
combustível florestal

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL DO
FOGO E DA PAISAGEM

Aprendizagens com os
grandes incêndios do
passado

Prevenção
estrutural

Pré-supressão
e supressão

Estratégia para a Paisagem
através de processos de
Planeamento Colaborativo

Usar as áreas
ardidas como
oportunidades
para a mudança

Avaliação dos
efeitos de
curto prazo do
fogo

O fogo é um mau
patrão mas um bom
criado
Provérbio finlandês
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